
  
 1الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ية الحله الجامعةكل المؤسسة التعليمية .1

 االشعة والسونار    / المركز القسم العلمي  .2

 (201) اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 الكورس االول\المرحلة الثانية  الفصل / السنة .5

 ساعات  اسبوعيا 4 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021\1/8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 نات التاريخ الصحيوصف مكو• 

 تطبيق مهارات وتقنيات إجراء المقابالت إلجراء مقابلة ناجحة.• 

 تقييم الحالة الصحية العامة لألفراد.• 

االستفادة من األدوات والتقنيات المختلفة لقياس وجمع المعلومات )المقابلة والمالحظة • 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 االختبار التشخيصي.واالستماع والفحص البدني ومراجعة السجالت ومراجعة نتائج 

 شرح تسلسل النهج المنهجي للفحص البدني لنظام الجسم.• 

 شرح التقنيات األساسية للفحص البدني.• 

 وصف تقنيات الفحص البدني من الفحص والجس والقرع والتسمع• 

ممارسة المهارات الفنية في بعض اإلجراءات التمريضية التي تعتبر مقدمة لممارسة  -8

 التمريض.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .10

االستفادة من األدوات والتقنيات المختلفة لقياس وجمع المعلومات )المقابلة والمالحظة • 

 واالستماع والفحص البدني ومراجعة السجالت ومراجعة نتائج االختبار التشخيصي.

 شرح تسلسل النهج المنهجي للفحص البدني لنظام الجسم.• 

 شرح التقنيات األساسية للفحص البدني• 

 

 •Bاألهداف الوجدانية والقيمة . 

 تطبيق منهج منظم لتحليل مشاكل المرضى•. 

 استخدام نهج منظم في تقييم الحالة الصحية للعميل• 

 أداء مهارات التمريض األساسية المتعلقة بظروف العميل المختلفة.• 

 عمالء.توفير بيئة عالجية آمنة لرعاية ال• 

 االستفادة من مبادئ العقم الطبي / الجراحي واالحتياطات الشاملة في رعاية العمالء• 

 

-     

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 . استراتيجيات التدريس / التعلم:10

محاضرة ، مجموعات صغيرة ، التعلم القائم على الحالة ، شرح لعب األدوار ، التدريب الذاتي 
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 ريري.والتدريب الس

 

 طرائق التقييم      

 

 ٪15االمتحان النظري األول. 

 ٪15االمتحان النظري الثاني.  

 ٪20مختبر. امتحان.  

 ٪20االمتحان النظري النهائي. 

 ٪30االمتحان المعملي النهائي. 

 ٪100لمجموع ا 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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 البنية التحتية  .12

 ,Helen H: Fundamental of Nursing - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

caring and clinical judgment 

,(2008),Saunders company. 

- Nursing procedures ,fourth edition 

,lippincot Williams and wilkins company. 

- Perry P: Clinical nursing skills and 

techniques, fifth edition,(2008), Mosby 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

: لمحة 1الوحدة  4 1

تمهيدية عن التقييم 

( 4الصحي: )

 ساعات.

   

2 4 nit 2 تقنيات :

 الفحص البدني:

   

: إرشادات 3الوحدة  24 3-6

الفحص البدني من 

 الرأس إلى القدمين
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company. 

 ,Helen H: Fundamental of Nursing - ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

caring and clinical judgment 

,(2008),Saunders company. 

- Nursing procedures ,fourth edition 

,lippincot Williams and wilkins company. 

- Perry P: Clinical nursing skills and 

techniques, fifth edition,(2008), Mosby 

company. 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

 Kozier B, Erb, G, Berman A, etal. 

Ed,  
th

, 7Fundamentals of Nursing

New York, Pearson Education, 2004.  

 Kozier B, Erb, G, Berman A, etal. 

Ed,  
th

, 6Fundamentals of Nursing

New York, Pearson Education, 2000. 

 Fundamental Nursing  Timby B., 

, Philadelphia , Skill & Concepts 

Lippincott Williams , Wilkins , 2005 

. 

 Clinical  Perry, A. & Potter P.:

ed.  
th

, 5Nursing Skills Techniques

London, Mosby, 2002. 

 Articles related to the different 

topics from nursing Journals. 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 

 


